
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํ างานเก่ียวกับปนจ่ัน

                                                                           

อาศยัอํ านาจตามความในขอ  2 (7)  และขอ 14 แหงประกาศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับท่ี  103 ลงวันท่ี 16 
มนีาคม  พ.ศ. 2515  กระทรวงมหาดไทย จึงกํ าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการ
ทํ างานสํ าหรับลูกจางไว  ดังตอไปน้ี

ขอ  1  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ความปลอดภัยในการทํ างานเกี่ยวกับ
ปนจ่ัน”

ขอ  2  ประกาศนี้ใชบังคับเมื่อพนก ําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป

ขอ  3  ประกาศนี้มิใหใชบังคับแก
(1)  ราชการสวนกลาง
(2)  ราชการสวนภูมิภาค
(3)  ราชการสวนทองถิ่น
(4)  กจิการอืน่ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดประกาศก ําหนด

ขอ  4  ในประกาศน้ี
“นายจาง”  หมายความวา  ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาท ํางานโดยจายคาจางให  และหมายความรวมถึงผู

ซึง่ไดรับมอบหมายใหทํ างานแทนนายจาง  ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวาผูมีอ ํานาจกระทํ าการ
แทนนิติบุคคลน้ัน  และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํ างานแทนผูมีอํ านาจกระทํ าการแทนนิติ
บุคคล

“ลูกจาง”  หมายความวา  ผูซึ่งตกลงท ํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตน
เองหรือไม  และหมายความรวมถึงลูกขางประจ ําและลูกจางชั่วคราว  แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํ างานเกี่ยวกับงาน
บาน

“ปนจ่ัน” (Crane หรือ Derricks)  หมายความวา  เครื่องจักรกลที่ใชยกสิ่งของขึ้นตามแนวดิ่งและ
เคลือ่นยายสิ่งของเหลานั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ

“ปนจัน่ชนิดอยูกับท่ี”  หมายความวา  ปนจั่นที่ประกอบดวยอุปกรณควบคุมและเครื่องตนก ําลังอยูใน
ตวั  ซึ่งติดตั้งอยูบนหอสูงขาตั้งหรือบนลอเลื่อน

“ปนจัน่ชนิดเคล่ือนท่ี”  หมายความวา  ปนจั่นที่ประกอบดวยอุปกรณควบคุมและเครื่องตนก ําลังอยูใน
ตวัซึง่ตดิตั้งอยูบนยานที่ขับเคลื่อนในตัวเอง

“ลวดวิง่”  หมายความวา  เชือกลวดเหล็กกลาที่เคลื่อนที่ในขณะปนจั่นท ํางาน
“ลวดโยงยดึ”  หมายความวา  เชือกลวดเหล็กกลาที่ยึดสวนใดสวนหนึ่งของปนจั่นใหมั่นคง



“ผูบังคบัปนจั่น”  หมายความวา  ผูทํ าหนาท่ีบังคับการทํ างานของปนจั่น
“วศิวกร”  หมายความวา  วิศวกรซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่

คณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมก ําหนดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
“สวนความปลอดภัย”  หมายความวา  อัตราสวนระหวางแรงดึงที่เชือกลวดเหล็กกลารับไดสูงสุดตอแรง

ดงึท่ีเชือกลวดเหล็กกลารับอยูจริง

หมวด  1
ขอก ําหนดทั่วไป

ขอ  5  ใหนายจางที่ใชปนจั่นปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของปนจั่น  และคูมือการใชงานที่ผู
ผลิตปนจ่ันกํ าหนดไว

ในการประกอบ  การทดสอบ  การซอมบ ํารุง  และการตรวจสอบปนจั่นใหนายจางปฏิบัติตามราย
ละเอียดคณุลักษณะและคูมือการใชงานตามวรรคหนึ่งดวย

ในกรณีท่ีมอุีปกรณอ่ืนใชกับปนจ่ัน  หามมิใหนายจางใชอุปกรณนั้นเกินหรือไมถูกตองตามรายละเอียด
คณุลักษณะตามวรรคหน่ึง

ถาไมมรีายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงาน  หรือผูผลิตปนจ่ันมิไดกํ าหนดไวใหนายจางปฏิบัติ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่วิศวกรไดกํ าหนดข้ึนเปนหนังสือ

ขอ  6  ใหนายจางติดปายบอกพิกัดนํ้ าหนักยกไวที่ปนจั่น  ปดค ําเตือนใหระวังอันตรายและติดตั้ง
สญัญาณเตือนอันตรายใหผูบังคับปนจั่นเห็นไดชัดเจน

ขอ  7  ในการทํ างานเกี่ยวกับปนจั่น  ใหนายจางจัดใหมีการใหสัญญาณการใชปนจั่นที่เขาใจใน
ระหวางผูเกี่ยวของ

ในกรณีที่การใชสัญญาณตามวรรคหนึ่งเปนการใชสัญญาณมือ  ใหนายจางจัดใหมีรูปภาพหรือคูมือ
การใชสญัญาณตามที่กํ าหนดไวทายประกาศนี้ติดไวที่ปนจั่นและบริเวณที่ท ํางาน

ขอ  8  ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจั่นทุกๆ สามเดือน  ตามแบบ
ทีก่รมแรงงานก ําหนด

ขอ  9  ในการทํ างานเกี่ยวกับปนจั่นหามมิใหนายจางใชเชือกลวดเหล็กกลาที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(1)  ลวดวิง่ท่ีมเีสนลวดในหนึ่งชวงเกลียว  ขาดตั้งแตสามเสนขึ้นไปในเกลียวเดียวกัน  หรือ

ขาดตัง้แตหกเสนขึ้นไปในหลายเกลียวรวมกัน
(2)  ลวดเสนโยงยึดที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียวขาดตั้งแตสองเสนขึ้นไป
(3)  ลวดเสนนอกสึกไปหนึ่งในสามของเสนผาศูนยกลาง



(4)  ลวดวิง่หรอืลวดโยงยึดที่ขมวด ถูกบดกระแทกแตกเกลียวหรือช ํารุด  ซึ่งเปนเหตุใหการรับ
น้ํ าหนักของเชือกลวดเหล็กกลาเสียไป

(5)  เสนผาศนูยกลางมีขนาดเล็กลงเกินรอยละหาของเสนผานศูนยกลางเดิม
(6)  ถกูความรอนทํ าลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัดเจน

ขอ  10  หามมใิหนายจางใชรอกในการทํ างานเกี่ยวกับปนจั่นที่มีอัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลาง
ของรอกหรือลอใดๆ  กับเสนผานศูนยกลางของเชือกลวดเหล็กกลาที่พันอยูนอยกวามาตรฐานที่ก ําหนดดังตอไป
น้ี

18  ตอ  1  สํ าหรับรอกปลายแขนปนจ่ัน
16  ตอ  1  สํ าหรับรอกของตะขอ
15  ตอ  1  สํ าหรับรอกหลังแขนปนจ่ัน

ขอ  11  ในขณะทํ างานใหนายจางจัดใหมีการควบคุมใหมีเชือกลวดเหล็กกลาเหลืออยูในที่มวนเชือก
ลวด  ไมนอยกวาสองรอบ

เชอืกลวดเหล็กกลาที่ใชตองมีสวนความปลอดภัย  ดังนี้
(1)  เชอืกลวดเหล็กกลาที่เปนลวดวิ่ง  ไมนอยกวา  6
(2)  เชอืกลวดเหล็กกลาที่เปนลวดโยงยึด  ไมนอยกวา  3.5

ขอ  12  ใหนายจางจัดใหมีสิ่งครอบปดสวนที่หมุนรอบตัวเองหรือสวนที่เคลื่อนไหวไดของเครื่องจักรเพื่อ
ใหลูกจางทํ างานดวยความปลอดภัย

ขอ  13  ใหนายจางจัดทํ าเครื่องหมายแสดงเขตอันตราย  หรือเครื่องกั้นเขตอันตรายในรัศมีสวนรอบ
ของปนจัน่ท่ีหมนุกวาดระหวางทํ างาน  เพื่อเตือนลูกจางใหระวังอันตรายอันอาจเกิดขึ้นในรัศมีของสวนที่หมุนได

ขอ  14  ปนจั่นที่มีความสูงเกินสามเมตร  ใหนายจางจัดใหมีบันไดพรอมราวจับและโครงโลหะกันตกให
แกลูกจางที่ท ํางาน

ขอ  15  ใหนายจางจัดทํ าพ้ืนและทางเดินบนปนจ่ันเปนชนิดกันล่ืน

ขอ  16  ใหนายจางติดเครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมและใชการไดที่หองบังคับปนจั่น

ขอ  17  ใหนายจางจัดใหมีสิ่งครอบปดหรือฉนวนหุมทอไอเสียของปนจั่น  เพ่ือปองกันอันตรายอันอาจ
เกดิจากความรอนของทอไอเสีย

ขอ  18  ปนจัน่ที่ใชเครื่องยนต  นายจางตองจัดใหมีถังเก็บเชื้อเพลิงและทอสงเชื้อเพลิงติดตั้งอยูใน
ลกัษณะที่จะไมเกิดอันตรายเมื่อเชื้อเพลิงหก  ลน  หรือรั่วออกมา



ขอ  19  ใหนายจางเก็บและเคลื่อนยายเชื้อเพลิงที่ใชกับปนจั่นดวยความระมัดระวังมิใหเกิดอันตรายได

ขอ  20  เมื่อมีการใชปนจั่นใกลสายไฟฟา  ใหนายจางปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)  ถาสายไฟฟามีแรงดันไฟฟาไมเกินสิบกิโลโวลท  ใหระยะหางระหวางสายไฟฟานั้นกับ

สวนหน่ึงสวนใดของปนจั่น   หรือสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่ปนจั่นก ําลังยกอยูตองไมนอยกวาสามเมตร
(2)    ถาสายไฟฟามีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลท  ใหระยะหางระหวางสายไฟฟานั้นกับ

สวนหน่ึงสวนใดของปนจ่ัน  หรือกับสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่ปนจั่นก ําลังยกอยูเพิ่มขึ้นจากระยะหางตาม (1) 
อกีหนึง่เซนติเมตร  สํ าหรับแรงดันไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนหน่ึงกิโลโวลท

(3)  ในกรณีท่ีปนจ่ันเคล่ือนท่ีโดยไมยกวัสดุและไมลดแขนปนจ่ันลง  ใหระยะหางระหวางสวน
ห่ึงสวนใดของปนจ่ันกับสายไฟฟาเปนดังน้ี

(ก)  สํ าหรับสายไฟฟาท่ีมีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลท  ไมนอยกวาหนึ่งเมตร
ยีสิ่บหาเซนติเมตร

(ข)  สํ าหรับสายไฟฟาท่ีมีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลท  แตไมเกินสามรอยส่ีสิบ
หากโิลโวลท  ไมนอยกวาสามเมตร

(ค)  สํ าหรับสายไฟฟาท่ีมีแรงดันไฟฟาเกินรอยส่ีสิบหากิโลโวลท  แตไมเกินเจ็ดรอย
หาสิบกิโลโวลท  ไมนอยกวาหาเมตร

ขอ  21  ถาปนจั่นหรือวัสดุที่จะยกตั้งอยูใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม  กอนใชปนจั่นใหนายจางจัดใหมี
การตรวจตัวปนจั่นและวัสดุนั้นวาเกิดประจุไฟฟาเหนี่ยวน ําหรือไม  ถาพบวามีประจุไฟฟาเหนี่ยวน ําที่ตัวปนจั่น
และวสัดท่ีุจะยก  ใหนายจางตอสายตัวนํ ากับปนจ่ันและวัสดุน้ัน ใหประจุไฟฟาไหลลงดินตลอดเวลาที่มีการใช
ปนจั่นทํ างานใกลเสาสงคล่ืนโทรคมนาคม

ขอ  22  ถามีสารไวไฟอยูในบริเวณที่ใชปนจั่น  ใหนายจางนํ าสารไวไฟออกจากบริเวณที่ใชปนจั่นกอน
ปฏิบัติงาน

ขอ  23  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํ างานเกี่ยวกับปนจั่นที่ช ํารุดเสียหายหรืออยูในสภาพท่ีไมปลอดภัย

ขอ  24  ถามกีารทํ างานเกี่ยวกับปนจั่นในเวลากลางคืน  ใหนายจางจัดใหมีแสงสวางทั่วบริเวณตลอด
เวลาท่ีลูกจางทํ างานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ความปลอดภัยในการทํ างานเกี่ยวกับภาวะแวด
ลอม

ขอ  25  หามมิใหนายจางหรือลูกจางดัดแปลง  หรือแกไขสวนใดสวนหนึ่งของปนจั่น  หรือยินยอมใหผู
อ่ืนกระทํ าการเชนวาน้ัน  อันอาจทํ าใหลูกจางที่ท ํางานเกี่ยวกับปนจั่นมีความปลอดภัยนอยลง



หมวด  2
ปนจั่นชนิดอยูกับที่

ขอ  26  ใหนายจางติดตั้งปนจั่นบนฐานที่มั่นคง  โดยมีวิศวกรเปนผูรับรองและใหสวนที่เคล่ือนที่หรือ
หมนุไดของปนจั่นอยูหางจากสิ่งกอสรางหรือวัตถุอื่นไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร

ขอ  27  ปนจ่ันเคล่ือนท่ีบนรางหรือปนจ่ันท่ีมีรางลอเล่ือนท่ีอยูบนแขนปนจ่ัน  ใหนายจางจัดใหมีสวิตช
ใหหยดุปนจั่นไดโดยอัตโนมัต ิ และใหมีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองขางของรางดวย

ขอ  28  ในขณะท่ีปนจ่ันเคล่ือนท่ี  ใหนายจางจัดใหมีสัญญาณเสียงและแสงวับวาบเตือนใหลูกจาง
ทราบ

ขอ  29  ใหนายจางจัดใหมีเครื่องกวาดสิ่งของหนาลอทั้งสองขางของปนจั่น

ขอ  30  ถาลูกจางปฏิบัติงานบนแขนปนจั่น  ใหนายจางจัดใหมีราวกันตกไว  ณ  บริเวณที่ปฏิบัติงาน  
และจดัใหลูกจางสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

หมวด  3
ปนจ่ันชนิดเคล่ือนท่ี

ขอ  31  ใหนายจางที่ใชปนจั่นจัดใหมีอุปกรณปองกันแขนตอไมใหอยูหางจากแนวเสนตรงของแขน
ปนจั่นนอยกวาหาองศา

ขอ  32  ใหนายจางที่น ําปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ไปติดตั้งอยางชั่วคราวอยูบนเรือ แพ หรือพาหนะลอยน้ํ า
ปฏิบัติดังตอไปน้ี

(1)  ยดึปนจั่นไวกับเรือ แพ หรือพาหนะลอยน้ํ าใหมั่นคง  โดยมีวิศวกรเปนผูรับรอง
(2)  เปล่ียนปายบอกพิกัดน้ํ าหนักยกของปนจั่นใหตรงตามความสามารถในการยกส่ิงของได

โดยปลอดภัย  โดยนํ้ าหนักของปนจั่นรวมกับพิกัดนํ้ าหนักยกจะตองไมเกินระวางบรรทุกเต็มที่ของเรือ แพ หรือ
พาหนะลอยน้ํ านั้น

หมวด 4
เบ็ดเตล็ด

ขอ  33  ใหนายจางจัดใหมีและใหลูกจางใชหมวกแข็ง  ถุงมือ  รองเทาหัวโลหะ  หรืออุปกรณความ
ปลอดภัยอ่ืนๆ  ตามลักษณะและสภาพของการท ํางานตลอดเวลาที่ทํ างานเกี่ยวกับปนจั่น



ใหนายจางจัดอบรมลูกจางใหรูจักวิธีใช  วิธีทํ าความสะอาดและบํ ารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัย
ตลอดจนขอจํ ากัดของอุปกรณเหลานั้น

ขอ  34  ใหนายจางออกขอบังคับการทํ างานเกี่ยวกับปนจั่น  ก ําหนดรายละเอียดในการใชอุปกรณ
ความปลอดภัยไว

ขอ  35  ใหนายจางออกขอบังคับการทํ างานเกี่ยวกับปนจั่นเปนภาษาไทย  ใหลูกจางศึกษาและปฏิบัติ
ตามโดยถูกตอง

ขอ  36  ใหนายจางจัดใหมีผูควบคุมท ําหนาที่ควบคุมการใชปนจั่นใหเปนไปโดยถูกตองและปลอดภัย

ขอ  37  ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  เมษายน  พ.ศ. 2530

พลเอกประจวบ  สุนทรางกูร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย


